
  

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 

Zasady dostępu do informacji publicznej: 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do  informacji  
publicznej (t. j. Dz.U.2019.1429). 

Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o władz publicznych. Nakazuje 
organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. 
informację publiczną (art.1 ust.1). 

Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do: 

1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest 
to szczególnie istotne dla interesu publicznego, (art.3 ust.1.), 

2. wglądu do dokumentów urzędowych, 
3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących 

z powszechnych wyborów. 

Informacje podlegające udostępnianiu: 

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 
ustawy. Wskazano tam wprost, jakie informacje podlegają upublicznianiu. 

Są to m.in. informacje o: 

 organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, 
osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach; 

 zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie 
przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach; 

 polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących 
realizacji zadań publicznych; 

 danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez 
funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, 
informacja o stanie państwa; 

 majątku publicznym. 

Formy udostępniania informacji publicznych: 

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Zamku Królewskiego w Chęcinach, 
następuje poprzez: 

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy i Miasta w Chęcinach, 
2) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, 
3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego. 

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać wysłając e-mail na 
adres: biuro@zamek.checiny.pl. Wniosek można także dostarczyć do biura Zamku Królewskiego w Chęcinach 
osobiście, wysłać za pomocą operatora pocztowego lub  drogą elektroniczną. 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku (art. 13, ust.2). 

Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest powiadamiany w tym terminie, o powodach opóźnienia 
w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca 
o informację nie składa pisemnego wniosku. 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/checiny/3603.pdf
mailto:gmina@checiny.pl


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej: 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, 
prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej 
podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem 
tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub 
przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji 
administracyjnej. 

Koszty: 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. 
Dz.U.2019.1429)   jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść 
dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością 
przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości 
odpowiadającej tym kosztom. 

 


